
 

 

க்கூடல் பகுதியில் சூைறக்காற் டன் மைழ: 3,000 வாைழகள் ேசதம் 
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 அம்பாச த்திரம், மார்ச் 5: தி ெநல்ேவ  மாவட்டம், க்கூடல் பகுதியில் ஞாயிற் க்கிழைம 
சூைறக்காற் டன் ெபய்த மைழயால் 3,000-க்கும் ேமற்பட்ட வாைழ 
 கள் சாய்ந்  ேசதமைடந்தன. 
 தாமிரபரணி பாசனத்தில் அம்பாச த்திரம் வட்டத்தில் அம்பாச த்திரம், கல் ைடக்குறிச்சி, 

ரவநல் ர், பத்தமைட, ேசரன்மகாேதவி, கா குறிச்சி, சக்திகுளம், ேகாபாலச த்திரம், 
க்கூடல் பகுதியில் 5 ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட ஏக்காில் வாைழப்பயிர் சாகுப  ெசய் ள்ளனர். 

 தற்ேபா  வாைழப்பயிர் அ வைட ெசய் ம் ப வத்தில் உள்ளன.இந்நிைலயில், க்கூடல் 
பகுதியில் ஞாயிற் க்கிழைம சூைறக்காற் டன் ெபய்த மைழயால் க்கூடல், கபா பாைற 
பகுதியில் 3,000-க்கும் ேமற்பட்ட வாைழகள் சாய்ந்  ேசதமைடந்ததாக விவசாயிகள் 
ெதாிவித்தனர்."இதனால் விவசாயிக க்கு ெப ம் இழப்  ஏற்பட் ள்ள . பாதிக்கப்பட்ட 
விவசாயிக க்கு வாைழ ஒன் க்கு .100 தம் இழப்பீ  வழங்க அரசு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்' என்றார் மாவட்ட  
 விவசாய சங்கச் ெசயலர் ஆர். கச த் . 
   
காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களில் 13.25 லட்சம் டன் ெநல் ெகாள் தல் 
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 தஞ்சா ர், மார்ச் 5: தஞ்சா ர் உள்ளிட்ட காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களில் நிகழாண் ல் 
இ வைர 13.25 லட்சம் டன் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 கடந்த கு ைவ, சம்பா ப வங்களில் காவிாியில் தண்ணீர் வரத் ம், வட கிழக்குப் ப வ மைழ ம் 
எதிர்பார்த்த அள க்குப் ெபய்ததால், தஞ்சா ர், நாகப்பட் னம், தி வா ர் ஆகிய ெடல்டா 



மாவட்டங்களில் கு ைவ, சம்பா ெநல் சாகுப  பரப்பள  அதிகாித்த . குறிப்பாக, சம்பா ெநல் 
சாகுப  4.30 லட்சம் ெஹக்ேடர் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இைதத்ெதாடர்ந் , ஜனவாி மாதத்தில் 
அ வைடப் பணிகள் ெதாடங்கின. 
 தஞ்சா ர் மாவட்டத்தில் சம்பா ப வத்தில் இ வைர 98,000 ெஹக்ேடாில் அ வைடப் பணிகள் 

வைடந் ள்ளன. தாள  சாகுப யில் 28,000 ெஹக்ேடாில் அ வைட ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
நிகழ் ப வத்தில் யல், ெவள்ளம் ேபான்ற இயற்ைகப் ேபாிடர் ெபாிய அளவில் இல்லாதால், 
மகசூ ம் பாதிப்  இல்ைல. 
 தஞ்சா ர் மாவட்டத்தில் சராசாியாக ெஹக்ேட க்கு 6.5 டன் ெநல் மகசூல் கிைடத்  வ கிற . 
தி ந்திய ெநல் சாகுப  ைறயில் ெஹக்ேட க்கு ஏறத்தாழ 8 டன் மகசூல் ெபறப்ப கிற . 
 எனேவ, காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களில் அரசு ேநர  ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
கூ தலாகத் திறக்கப்பட் ள்ளன. தஞ்சா ர் மாவட்டத்தில் 419 இடங்களில் இந்த நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட் ள்ளன. இேதேபால, தி வா ர் மாவட்டத்தில் 416 இடங்களி ம், நாகப்பட் னம் 
மாவட்டத்தில் 242 இடங்களி ம் அரசு ேநர  ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
திறக்கப்பட் ள்ளன. 
 தஞ்சா ர் மாவட்டத்தில் கு ைவப் ப வத்தி ந்  (1.10.2011) இ வைர 4.62 லட்சம் டன் 
ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . இ , கடந்த ஆண் டன் ஒப்பி ம்ேபா  1.04 லட்சம் டன் 
அதிகம். இ வைர 4.20 லட்சம் டன் ெநல் ட்ைடகள் கிடங்க க்கு அ ப்பப்பட் விட்டன. 
 தி வா ர் மாவட்டத்தில் நிகழ் கு ைவ, சம்பா ப வத்தில் 5.54 லட்சம் டன் ெநல் ெகாள் தல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள . இ , கடந்த ஆண்ைடவிட 1.25 லட்சம் டன் கூ தல். 
 நாகப்பட் னம் மாவட்டத்தில் நிகழ் கு ைவ, சம்பா ப வத்தில் 3.03 லட்சம் டன் ெநல் 
ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . இதில், இ வைர 2.48 லட்சம் டன் ெநல் ட்ைடகள் 
கிடங்குக க்கு அ ப்பப்பட் விட்டன. காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களில் ெமாத்தத்தில் நிகழ் 
கு ைவ, சம்பா ப வத்தில் 13.25 லட்சம் டன் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 இேதேபால, காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களி ந்  மார்ச் 3-ம் ேததி வைர 6.4 லட்சம் டன் ெநல் 

ட்ைடகள் சரக்கு ரயில்கள் லம் ெசன்ைன, த ம ாி, ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள 
கிடங்க க்கு அ ப்பப்பட் ள்ளன. இந்த மாவட்டங்களில் கடந்த ஆண்ைடவிட நிகழாண் ல் 50 
சதம் கூ தலாக ெநல் ட்ைடகள் ரயில்களில் இயக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளன 
அ ப்பப்பட் ள்ளன என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
 

 

 



 

 

ம ைர பகுதியில் ெநல் அ வைட வய ல் பய  மற் ம் உ ந்  சாகுப  
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ம ைர, வி நகர், சிவகங்ைக, ேதனி, திண் க்கல் பகுதிகளில் ெபாியார், ைவைக பாசன 

திட்டத்தின்கீழ் 1,45,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கண்மாய், கிணற் ப்பாசனம் மற் ம் ெபய்த மைழ 

இைவகளின் உதவியால் ெநல் சாகுப ைய ெசய்தவர்கள் அ வைடையத் வங்கி ள்ளனர். 

விவசாயிகள் ஏக்காில் 30 ைட வைர மகசூல் எதிர்பார்த் க் ெகாண்  இ க்கின்றனர்.  

ைட .650 தம் 30 ைடக்கு வர  .19,500 எதிர்பார்க்கின்றனர். சாகுப  ெசல  .8000 

ேபாக லாபம் .11,500 கிைடக்கலாம். இேதா  ைவக்ேகா ம் வர  .500 வைர கிைடக்கும். 

சில விவசாயிகள் ெநல் அ வைட ெசய்த நிலத்தில் பசுந்தாள் உரச் ெச கைள விைதத்  

நிலவளத்ைத கூ தலாக்க யற்சிக்கின்றனர். 

மற்ற விவசாயிகள் ெநல் வய ல் பய , உ ந்  இைவகைள ணிச்சலாக சாகுப  ெசய்யத் 

வங்கிவிட்டனர். உ ந்தில் ஏடீ  2, ஆ ைற 5 ரகங்கைள ம் பச்ைசப்பயறில் ேக.எம்.2 

ரகத்திைன ம் சாகுப  ெசய்கிறார்கள். சமேயாசிதமாக ஜனவாி 15 தல் பிப்ரவாி 15 ேததிக்குள் 

விைதப்பிைன த் ள்ளனர். இைதவிட தள்ளி விைதத்தால் பயிர்கள் பின்ப வத்தில் வறட்சிக்கு 



உள்ளாகி விைளச்சல் க ைமயாக பாதிக்கப்ப ம் என்பைத ற்ேபாக்கு விவசாயிகள் நன்கு 

ெதாிந் ைவத் ள்ளனர். வய ல் ெசாட்ைட இடம் இல்லாமல் வயல் ரா ம் விைதைய சீராக 

வி ம்ப  விைதக்கின்றனர். விைதக்கும் சமயம் மி ெம கு பதத்திைன ெகாண் ப்பைத 

கவனித்  பணி ெசய்கின்றனர். வய ல் நீர் ேதங்கி இ ப்பதாகக் கண்டால் உடேன 

வ த் வி கின்றனர்.  

விைதயிைன விைதக்கும் ேபா  10 கிேலா விைதக்கு ஒ  ெபாட்டலம் ைரேசாபியம் 

ண் யிாிைய அாிசிக்கஞ்சியில் நன்றாகக் கலக்குகின்றனர். ஏக்க க்கு 20 கிேலா விைதயள  

உபேயாகிக்கின்றனர். விைத விைதத்த 10-15 நாட்களில் பயிர் பா காப்  ெசய் , இைலகைளப் 

பாதிக்கும் ச்சிகைள அழிக்கின்றனர். சா  உறிஞ்சும் ச்சிகள், காய்ப்  இைவகைள அழிக்க 3 

சதம் ேவப்ப எண்ெணய் கைரசல் ெதளிக்கின்றனர்.  

எ கள் பாதிப்பில்லாமல் கவனித் க் ெகாண் , ெச களில் உள்ள கைளச்ெச கைள கவனமாக 

ைகயால் அகற் கின்றனர். மியி ள்ள ஈரம் ஆவியாக ேபாகாமல் த க்க பி ங்கிய ெநல் 

தாள்கள் ேபாட்  மிைய வி கின்றனர்.  

சங்கு ப வம் அதாவ  ெச களில் க்கள் ேதான் ம் ேபா  நான்கு கிேலா ஏபி உரத்ைத 

எ த்  20 ட்டர் நீாில் கைரத்  12 மணி ேநரம் அப்ப ேய ைவத்  ெதளிந்த கைரசைல மட் ம் 

எ த்  180 ட்டர் நீாில் கலந்  ெச களின் ேமல் ைகத்ெதளிப்பான் ெகாண்  ெதளிக்கின்றனர். 

10-15 நாட்கள் இைடெவளியில் இ ைற ெதளிக்கின்றனர்.  

விவசாயிகள் பய , உ ந்தில் ம ைரப் பகுதியில் சராசாியாக ஏக்காில் 400 கிேலா வைர மகசூல் 

எ த் வ கின்றனர். விவசாயிக க்கு ம ைர விவசாயக்கல் ாி உதவி வ கின்ற . இதனால் 

பயனைடந்த விவசாயிகள் கூ வ  யாெதனில், உ ந் , பாசிப்பய  இைவகளில் 43 சத தம் 

வைர கூ தல் மகசூல் கிைடப்பதாகும். 

-எஸ்.எஸ்.நாகராஜன்.  

ந ன ெதாழில் ட்பம் 
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பய வைகப்பயிர்கள் ஒ ங்கிைணந்த அ வைட இயந்திரம்: தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் 
பல்கைலக் கழகத்தின்கீழ் இயங்கும் வம்பன் ேதசிய பய வைக ஆராய்ச்சி ைமயத்தின் லம் 
அறி கப் ப த்தப்பட் ள்ள . இந்த இயந்திரம் அ வைட ெசய் ம் பகுதி, மணிகைள 
பிாித்ெத க்கும் பகுதி, ற் ம் பகுதி ஆகிய ன்  பகுதிகைளக் ெகாண் ள்ள . இதன் உள்ேள 



மணிகைளக் ேகாணிப்ைபகளில் ேசகாிக்கும் பகுதி ம் உள்ள . அ வைட ெசய் ம்ேபா  
பய வைகப் பயிர்கள் தைரமட்டத்திற்கு ேமல் அ வைட ெசய்யப்பட்  உள்வாங்கிக் 
ெகாள்கின்றன. 
அ வைட இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த் ம்ேபா  ஏக்க க்கு .1180 மட் ேம ெசலவாகிற . 
ஆனால் நைட ைற பணியாளர்கைளக் ெகாண்  அ வைட ெசய்வதால் .3500 ெசலவாகிற . 
எனேவ இயந்திரத்திைனக் ெகாண்  அ வைட ெசய்வதால் ஏக்க க்கு .2320 வைர 
ேசமிக்கலாம். 
தஞ்சா ர் மாவட்டம், பைனயக்ேகாட்ைட என்ற கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த பி.ஆர்.ராேஜந்திரன் என்ற 
விவசாயி காாீப் ப வத்தில் தன  ேதாட்டக்கால் உ ந்  பயிைர ஒ ங்கிைணந்த அ வைட 
இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி சுமார் 30 ஏக்கர் அ வைட ெசய்  பயனைடந் ள்ளார். ேம ம் 
அவர் தன  அ பவத்ைதக் கூ ைகயில் பணியாளர்கைளக் ெகாண்  அ வைட ெசய்வைதவிட 
இந்த இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த் ம்ேபா  சுமார் 40 சத தம் ெசல  குைறவதாக கூ கிறார். 
பணியாளர் பற்றாக் குைறயால் ெநல் அ வைட இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி உ ந்ைத 
அ வைட ெசய்தார். அதில் மண்கட் க ம் ேசர்ந்  வந்ததால் மீண் ம் சுத்தப்ப த்த சற்  
கூ தல் ெசலவாகிற . ஆனால் ேதசிய பய வைக ஆராய்ச்சி ைமய அ வைட இயந்திரத்ைதப் 
பயன்ப த் ம் ேபா  இ ேபான்ற சிரமங்கள் இல்லாமல் சுத்தமான மணிகள் கிைடத்தன. 
ேம ம் சாதாரண ைறயில் பணியாளர்கைள ைவத்  அ வைட ெசய் ம்ேபா  ஒ  ஏக்க க்கு 
அ வைட ெசய்ய 1500 பா ம், வய ந்  களத்திற்கு ெகாண் வ வதற்கு கூ யாக 600 

பா ம், ராக்டர் ெகாண்  மணிகைளப் பிாித்ெத க்க 1300 பா ம், ஆகெமாத்தம் .3400 
ெசல  பி த்த . ஆனால் இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி அ வைட ெசய் ம்ேபா  அதிக 
அளவாக 2 மணி ேநரமாகிற . ெசல  .1800 மட் ேம. இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த் ம்ேபா  
ேநரம் மிச்சப்ப வேதா  பணியாளர்கள் ேதைவ ம் குைறகிற . 
இயந்திரத்ைதக் ெகாண்  அ வைட ெசய்ய ஏக்க க்கு ஒ  மணி தல் ஒன்றைர மணி ேநரேம 
ஆகிற  என்  அ பவ விவசாயி ெதாிவிக்கிறார். குறித்த ேநரத்தில் அைனத்  ேவைலக ம் 

ந் வி வதால் மைழ, காற் , விலங்கினங்களால் ஏற்ப ம் ேசதம் ெப மள  
தவிர்க்கப்ப கிற . எனேவ உழவர்கள் அ வைட இயந்திரத்ைதப் பயன்ப த்தி 
பயனைடயலாம்.  
(தகவல்: ைனவர் ேச.கீதா, ைனவர் ெச.க.நடராஜன், ைனவர் ப.ராஜரத்தினம், ேதசிய 
பய வைக ஆராய்ச்சி ைமயம், வம்பன். 04322-296 447)-டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன்  
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* பயிர் ெசய்வதற்கு ன் வரப்  களில் உள்ள எ  வைளகைள உைடத்  தாய் எ கைள ம் 

குட் கைள ம் ேசகாித்  அழிக்க ேவண் ம். வரப் கைளச் ெச க்கி கு கலாக அைமப்பதால் 

எ கள் வைளகைள அைமத்  இனப்ெப க்கம் ெசய்ய இயலா . ேதைவயற்ற கைளச் 

ெச கைளப் பி ங்கி அழிப்பதால் எ கள் அவற்றில் ப ங்குவைதத் த க்கலாம். 

* அ வைடக்குப் பிறகு ேச ம் ைவக்ேகால் ேபார்கைள வயல் க க்கு அ காைமயில் 

ைவக்காமல் விைரவில் கா  ெசய் விட ேவண் ம். அதிக ஒளி சக்கூ ய விளக்குகைள 

வயல்ெவளியில் ெசன்  காண்பித்  வழியில் ெதன்ப ம் எ கைள எளிதில் ேவட்ைடயா  

ைகவிைன ைறகளால் ெகால்ல ம். 

* வரப்  ஓரம் உள்ள எ  வைளக க்குள் நீைர ஊற்றி எ கைள ச்சுத்திணறச் ெசய்  

ெகால்லலாம். இதற்காக தண்ணீர் வசதி ள்ள இடங்களில் வரப்  மட்டம் வைர நீைரத்ேதக்கி 

ைவத்  சில மணி ேநரத்திற்குப் பின் வ க்க ேவண் ம். 

* காய்ந்த சாணம் மற் ம் குப்ைப கூளங்கைள எாித்  உண்டாக்கும் ைகைய எ  

வைளக க்குள் ெச த் வதால் ைகேயா  ெவளிவ ம் கார்பன் ேமானாக்ைச  என்ற 

நச்சுவா  எ களின் சுவாசம் மற் ம் ரத்த மண்டலங்கைளப் பாதித்  ெகால்கிற . 

* ஒ  ஏக்க க்கு 25 தல் 30 எண்ணிக்ைகயில் தஞ்சா ர் எ க்கிட் கைள ைவத் ப் பி த்  

அழிக்கலாம். 

* எ கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் (வைளகளில்) ஜிங்க் பாஸ்ைப  என் ம் 

எ ம ந்  ஒ  பங்குடன் 49 பங்கு க வா , நிலக்கடைல, ெபாாி ேபான்ற சாப்பி ம் 

ெபா ட்க டன் கலந்த நச்சுணைவ அளித்  ெகால்லலாம். இைத ஒ  ஏக்க க்கு 10 இடங்களில் 

ைவக்க ேவண் ம். ஒ ைற இந்த நச்சுணைவச் சாப்பிட்ட ம் எ கள் இறந் வி ம். விஷ 

உணைவக் ெகா ப்பதற்கு ன் 2 தல் 3 நாட்கள் விஷம் கலக்காத உண  கைள ெகா த்  



பழக்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் எ க க்கு உண க்கூச்சம் ஏற்படா . 

* ரத்தம் உைறதைலத் தைடெசய் ம் " ேராேமாடயேலான்' என்ற ம ந்  கலந்த கட்  வைக 

ம ந் கைளக் ெகா ப்ப ம் எ கைளக் ெகால்ல சிறந்த ைற யாகும். இவ்வைகத் 

தயாாிப் கைள எ கள் ெவ த்  ஒ க்காமல் வி ம்பி உண்கின்றன. ேராேமா டயேலான் 0.005 

சத தம் உள்ள கட் கைள வைளக்கு 15 கிராம் தம் ைவக்க ேவண் ம். எ கள் 5 கிராம் அள  

சாப்பிட்டால் ேபா ம். அதன் விைளவாக உட ல் ரத்தக்கசி  ஏற்பட்  இறந் வி கின்றன. 

* அ மினியம் பாஸ்ைப  மாத்திைர ஒன்  அல்ல  இரண்  எ த் க்ெகாண்  அ ப்  ஊ ம் 

குழல் ேபான்ற குழாய்கைள உபேயாகித்  எ  வைளகளின் ஆழத்தில் ெச த்தி களிமண் ைவத்  

அைடத் விட ேவண் ம். நீர் லக்கூ  இத டன் ேசர்ந்  பாஸ்பின் என்ற நச்சுவா  உ வாகி 

எ யின் சுவாசத்தில் ேசர்ந்  ெகான் வி ம். 

* பாம் கள், கீாிகள், காட் ப் ைனகள், பறைவகள் ேபான்ற ஊண் வி ங்கி விலங்கினங்கைளக் 

ெகால்லாமல் ஊக்குவிப்பதால் அைவ எ கைளத் தின்  கட் ப் பாட் க்குள் 

ெகான் வ கின்றன. 

* " ' வ வ குச்சிகளால் ஆன பறைவ தாங்கிகள் அல்ல  ைவக்ேகா ல் ெசய்த பந்தங்கைள 

ஏக்க க்கு 25 எண்ணிக்ைக என்ற அளவில் வயல்களில் ைவப்பதால் இரவில் ஆந்ைதகள், 

ேகாட்டான்கள் ேபான்ற பறைவகள் அமர்ந்  எ கைள ேவட்ைடயா  கட் ப்ப த் ம். ைனவர் 

ெஜ.ெஜயராஜ், ைனவர் த.ச.ராஜேவல் மற் ம் ைனவர் க. ரளிபாஸ்கரன் 

ேவளாண்ைமக்கல் ாி மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலயம்,ம ைர-625 104.  
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தி ப் ர்,: ப த்தி ஏற் மதிக்கு மத்திய அரசு தைட விதித் ள்ளதால், தி ப் ர் ெதாழில் 
ைறயினர் நிம்மதி அைடந் ள்ளனர்.சர்வேதச அளவில் அைனத்  ஜ ளி சந்ைதகளி ம், சீனா 
ன்ேனா யாக உள்ள . அங்கு நடப்பாண் ல் ப த்தி விைளச்சல் குைறவாக இ ப்பதால், 

இந்திய ப த்திைய நம்பி ள்ள . இந்தியாவில் இ ந்  ப த்திைய இறக்குமதி ெசய்வதில், 
அந்நாட்  நி வனங்க ம், அரசும், தீவிரமாக உள்ளன.ைகயி ப் இந்தியாவில், நடப்பாண் ல், 
55 லட்சம் ெபாதிகள் ைகயி ப்பில் இ க்கும். இறக்குமதி ஐந்  லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள், 
விைளச்சல் 3.40 ேகா  ெபாதிகள் என ெமாத்தம், 4 ேகா  ப த்தி ெபாதிகள் என, மதிப்பீ  
தயாாிக்கப்பட் ந்த . இதில், 2.40 ேகா  ெபாதிகள், உள்நாட்  ேதைவக்கு ஒ க்கப்பட்ட . 
ம த் வம் உள்ளிட்ட பிற ேதைவக்காக, 21 லட்சம் ெபாதிகள் ஒ க்கப்பட்ட . மீதி ள்ள, 1.39 
ேகா  ெபாதிகள் ப த்தியில், 84 லட்சம் ெபாதி ப த்திைய ஏற் மதி ெசய்ய ம், 55 லட்சம் ெபாதி 
ப த்திைய ைகயி ப்பாக ைவக்க ம்,  ெசய்யப்பட்ட .கடந்த ஐந்  மாதங்களில், 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட, 84 லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள், ஏற் மதியாகி விட்டன. ெமாத்த ஏற் மதியில், 
60 சத த ப த்தி, சீனா ெசன் ள்ளதாக கூறப்ப கிற .வியாபார ஒப்பந்தம்இந்தியாவின் 
நிைலபா கைள அறிந்  ெகாண்ட சீனா, இரண்  ஆண் க்கு ேதைவயான ப த்திைய 
இறக்குமதி ெசய் , ப க்கி ைவப்பெதன  ெசய் ள்ளதாக ெதாிகிற . அதன்ப , ப த்தி 
வியாபாாிகளிடம், வியாபார ஒப்பந்தம் நிைறேவறி வந்த .ேநற்  ன்தினம் நிலவரப்ப , 92 
லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள் ஏற் மதிக்காக பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளன. இதில், அ மதிக்கப்பட்ட 84 
லட்சம் ெபாதிகள் ஏற் மதியாகி விட்ட . கூ தலாக, எட்  லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள் பதிவாகி 
இ ப்ப , ெதாழில் ைறயினைர அதிர்ச்சி அைடய ைவத்த . இேத நிைல ெதாடர்ந்தால், 
தரமான ப த்தி இந்தியாவில் கிைடக்காத நிைல ஏற்பட் , ேவ நா களில் இ ந்  இறக்குமதி 
ெசய்ய ேவண் யி க்கும் என் , ெதாழில் ைறயினர் கவைல அைடந்தனர்.இந்நிைலயில், 
ப த்தி ஏற் மதிக்கு மத்திய அரசு ேநற்  ன்தினம் தைட விதித்த . இனி, உள்நாட்  
ேதைவக்கு ேபா மான ப த்தி கிைடக்கும். அரசின் இந்த வால், "டாஸ்மா' சங்கம் உட்பட 
ெதாழில் ைறயினர் மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர்.ேதசிய ப த்தி ஆேலாசைனக் கு  உ ப்பினர் 
ராஜா சண் கம் கூறியதாவ :நடப்  ஆண் ல் ஏற் மதி 84 லட்சம் ெபாதிகள் ஒ க்கப்பட்ட . 
இ  நான்கு மாதங்களி@ல@ய ஏற் மதியாகி விட்ட . இதனால், ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட 
விதிக்க ேவண் ெமன ெதாழில் ைறயினர் சார்பில் வ த்தப்பட்ட . இைதய த்ேத, ப த்தி 
ஏற் மதிக்கு தைட விதிக்கப்பட் ள்ள .தி ப் ர் பனியன் ெதாழில் மிக ம் பிரச்ைனக்குள்ளாகி 
உள்ள . இந்நிைலயில், ப த்திக்கு தட் ப்பா  ஏற்பட்டால் ெதாழில் காணாமல் ேபாய்வி ம். 
மத்திய அரசு ஏற் மதி வர்த்தகத்ைத ஊக்குவிக்கும் வைகயில் பட்ெஜட் ல் ச ைககள் வழங்க 
ேவண் ம். இவ்வா , ராஜாசண் கம் ெதாிவித்தார். 
 
 



சரத்பவா க்கு ெதாியாதாம்! 
மத்திய அரசு, உள்நாட்  நி வனங்களின் நலன் க தி ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட விதித் ள்ள . 
இ  குறித்  வர்த்தக அைமச்சகம், தமக்கு ன்கூட் ேய ெதாிவிக்கவில்ைல என மத்திய 
ேவளாண் அைமச்சர் சரத்பவார் லம்பி ள்ளார்.இந்த நடவ க்ைகயால் ப த்தியின் விைல 
சாிவைட ம். இ , விவசாயிகைள மிக ம் பாதிக்கும். எனேவ ப த்தி ஏற் மதிக்கான தைடைய 
நீக்கக் ேகாாி, பிரதமாிடம் ைறயி ேவன் என சரத்பவார் ெதாிவித் ள்ளார்.  
 

ேசாயா ண்ணாக்கு ஏற் மதி 4.71 லட்சம் டன்னாக குைற  

மார்ச் 07,2012,00:09 

 
ம்ைப,: ெசன்ற பிப்ரவாி மாதத்தில், நாட் ன் ேசாயா ண்ணாக்கு ஏற் மதி, 4 லட்சத்  70 

ஆயிரத்  504 டன்னாக குைறந் ள்ள . இ , கடந்த ஆண் ன் இேத மாதத்தில், 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதிையவிட 33 சத தம் (7 லட்சத்  3 ஆயிரத்  400 டன்) 
குைறவாகும் என, இந்திய எண்ெணய் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டைமப்  
ெதாிவித் ள்ள .ஜப்பான், வியட்நாம், ெதன் ெகாாியா, சீனா, ஐேராப்பா ஆகிய நா களில், 
இந்திய ேசாயா ண்ணாக்கிற்கு ேதைவ அதிகம் உள்ள . இைதய த் , இந் நா க க்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் ஏற் மதி சிறப்பான அளவில் அதிகாித் ள்ள .ெசன்ற ஜனவாி 
மாதத்தில், ேசாயா ஏற் மதி 16 சத தம் சாிவைடந் , 5 லட்சத்  76 ஆயிரத்  383 
டன்னி ந் , 4 லட்சத்  84 ஆயிரத்  196 டன்னாக குைறந்தி ந்த  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .நடப்  நிதியாண் ன் ஏப்ரல் தல் பிப்ரவாி வைரயிலான, 11 மாத காலத்தில், 
இதன் ஏற் மதி, 9 சத தம் வளர்ச்சிகண் , 45 லட்சம் டன்னி ந்  49 லட்சம் டன்னாக 
உயர்ந் ள்ள . 
 

 



பானாம்பட்  கிராமத்தில் ெவள்ளாி அேமாக விைளச்சல் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி ப் ரம் : பானாம்பட்  பகுதியில் ெவள்ளாி சாகுப  ெசய்வதில் விவசாயிகள் அதிகளவில் 
ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். வி ப் ரம் அ த்த பானாம்பட் , ஆனாங்கூர், பில் ர் ஆகிய 
கிராம பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களில் ெநல் க்கு அ த்தப யாக ெவள்ளாி சாகுப  
அதிகளவில் விவசாயிகள் ெசய் ள்ளனர். ன்  மாத சாகுப யாக இந்த ெவள்ளாிக்கு 
அதிகளவில் தண்ணீர் வரத்  ேதைவப்ப கிற . ேம ம் .ஏ.பி., ஓாியண்டல் ஆகிய உர 
வைககள் லம் ெசழிப்பாக வள ம் ெவள்ளாி சாகுப யில் பானாம்பட்  பகுதி விவசாயிகள் 
அதிக ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 
குைறந்த ெசல  மற் ம் குைறந்த காலத்தில் அதிக லாபத்ைத ஈட்  த ம் ெவள்ளாி சாகுப , 
பானாம்பட்  பகுதியில் 60 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிாிடப்பட் ள்ள . இன் ம் ஓாி  நாட்களில் 
அ வைடக்கு தயாராக ள்ள இந்த ெவள்ளாி பழங்கள் வி ப் ரம் மட் மின்றி 
ெவளிமாநிலங்க க்கும் லாாிகள் லம் விற்பைனக்கு அ ப்பப்ப கிற . 
 

சுட்ெடாிக்கும் ெவயி ன் ெகா ைம தர் சணி பழங்கள் விற்பைன "ேஜார்' 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி ப் ரம் : வி ப் ரத்தில் சுட்ெடாிக்கும் ெவயி ன் ெகா ைமயால் தர் சணி பழங்கள் 
விற்பைன சூ  பி த் ள்ள . கடந்த ஒ  மாத காலமாக இரவில் க ைமயான பனிப்ெபாழி ம், 
பக ல் சுட்ெடாிக்கும் ெவயிலால் மக்கள் அவதிப்பட்  வ கின்றனர்.  
தினசாி ெவயில் 100 கிாி பாரன்ஹீட் க்குேமல் ெவப்பநிைல உள்ள . காலநிைல மாற்றத்தால் 
வழக்கமாக ஏப்ரல் மாதம் விற்பைனக்கு வ ம் தர் சணி பழங்கள் பிப்ரவாி மாதத்திேலேய 
விற்பைனக்கு வந் விட்ட . ேகாைடக்கு ன்னதாக சுட்ெடாிக்கும் ெவயில் ெகா ைமயி ந்  
காப்பாற்றிக் ெகாள்ள ெபா மக்கள், தர் சணிைய வி ம்பி வாங்கி சாப்பி கின்றனர்.  
பள்ளி, கல் ாிக்கு ெசல் ம் மாணவர்கள், பணிக்கு ெசல் ம் அரசு ஊழியர்கள் உட்பட 
ெபா மக்கள் பல ம் சாைலேயாரம் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற தர் சணி பழங்கைள தவறாமல் 
வாங்கி சாப்பி கின்றனர். 
ஒ  பீஸ் 5 பாய், ஒ  பழம் 30 பாய் தல் 50 வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 



கு ம்பத் டன் சாப்பி வதற்கும்  பழமாக ம் ட் ற்கு வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். ேகாைடக்கு 
ன்னதாக வியாபாரம் சூ பி த்ததால் வியாபாாிகள் ெபாி ம் மகிழ்ச்சியைடந் ள்ளனர். 

 

ளி சீஸன் வங்கி, வரத்  இரட் ப்  கிேலா க்கு . 30 வைர விைல ழ்ச்சி 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஈேரா  : ளி உற்பத்தி அதிகாித் ள்ளதால், விைல ம் கிேலா க்கு, 30 பாய் வைர ழ்ச்சி 
அைடந் ள்ள . 
இந்தியாவில் தமிழகம், கர்நாடகா, ஆந்திரா, ேகரளா ஆகிய மாநிலங்களில் ளி அதிகளவில் 
உற்பத்தியாகிற . ெகாட்ைடப் ளி உற்பத்தியில் கர்நாடகா த டத்தி ம், தமிழகம் 
இரண்டாவ  இடத்தி ம் உள்ளன. இங்கி ந்  ெவளிநா க க்கு ெகாட்ைடப் ளி அதிக 
அளவில் ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதன் காரணமாக, விைல ம் தா மாறாக உயர்ந்  வந்த . 
நடப்  ஆண் , திய ளி உற்பத்தி இ மடங்காக உயர்ந் ள்ளதால், மார்க்ெகட் க்கு வரத்  
கணிசமாக அதிகாித்  வ கிற . இதன் காரணமாக, ளி விைல குைறந்  வ வதால், 
வியாபாாிகள் குேடான்களில் இ ப்  ைவக்கத் வங்கி உள்ளனர். ஈேராட்ைட ேசர்ந்த 
விற்பைனயாளர் ஒ வர் கூறியதாவ : 
ெசன்றாண்ைட விட, நடப்பாண்  ளி உற்பத்தி அதிகாித் ள்ள . கர்நாடகாவில் ைமசூ , 
தமிழகத்தில், கி ஷ்ணகிாி, ேபாச்சம்பள்ளி, பாலக்ேகா  மற் ம் ஆந்திராவில் ளி உற்பத்தி 
இ மடங்காக உயர்ந் ள்ள . இங்கி ந் , ெகாட்ைடப் ளி பதப்ப த்தி, தமிழக ம் வ ம் 
விற்பைனக்கு அ ப்பி ைவக்கின்றனர். 
சைமய க்கு ளி ேதைவ அதிகம் உள்ளதால், அைனத்  மக்க ம் வி ம்பி வாங்கிச் 
ெசல்கின்றனர். தற்ேபா , மார்க்ெகட் க்கு வாரத் க்கு ேதாைச ளி, க ப்  ளி வாரத் க்கு, 50 

ட்ைட வைர வரத்தாகிற . இங்கி ந்  மாவட்டத்தில் உள்ள மளிைக கைடகள், ளி சில்லைர 
வியாபாாிகள் மற் ம் தள் வண்  வியாபாாிகள் வாங்கி ெசல்கின்றனர். 
ேதாைச ளி கிேலா, 80 பாய்க்கு விற்ற , 24 பாய் குைறந் , 56 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . 
க ப்  ளி, 60 பாய்க்கும், ைமசூ  ளி 120 பாய்க்கும் விற்ற , தற்ேபா , 90 பாய்க்கு 
விற்கப்ப கிற . 

ளி விைல குைறந்  வ வதால், விவசாயிகள் சிலர் நல்ல விைலைய எதிர்பார்த்  ப க்கி 
ைவக்கின்றனர். வியாபாாிக ம் இ ப்  ைவக்கப்பட்ட ளிைய விற்பைன ெசய்  வ கின்றனர். 
ேம ம், விைல சாிய சாத்தியமில்ைல.இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 



"அேசாலா' உற்பத்தியில் லாபம் அைடயலாம் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைவ : ""அேசாலா' உற்பத்தி லம், கால்நைட வளர்ப்ைப லாபம் மிக்கதாக மாற்ற ம்' 
என, மாநகராட்சி உயிாியல் ங்கா இயக்குனர் மற் ம் கால்நைட ம த் வர் அேசாகன் 
கூறி ள்ளார். அவர் கூறியதாவ :நீாில் மிதக்கக்கூ ய ெபரணி வைகைய சார்ந்த தாவரம், 
"அேசாலா'. கால்நைடக க்கு மட் மின்றி ேகாழிக க்கும், தரமான தீவனமாக பயன்ப கிற . 
கால்நைடக க்கு ேதைவயான அமிேனா அமிலங்கள், தா  உப் கள், விட்டமின்கள், 
பீட்டாகாேரா ன் உட்பட 30 சத த ரதச்சத் கள், இதில் உள்ளன. 
நிழல் உள்ள இடத்தில் 10 அ  நீளம், இரண்  அ  அகலம், ஒ  அ  ஆழம் ெகாண்ட பாத்தி 
அைமத் , அதன் அ ப்பகுதியில், சில்பா ன் சீட்ைட சீராக விாிக்க ேவண் ம். பா த்தின் 
சீட் ன் ேமல் இரண்  ெச.மீ., அளவிற்கு தண்ணீர் ஊற்றி, பாத்தி ஒன் க்கு 100 கிராம் சூப்பர் 
பாய்ேபட், ஐந்  கிேலா பசுஞ்சாணம் கைரத்  இட ேவண் ம். 
குளம், குட்ைடகளின் ேமல், பசுைமயாக மிதக்கும், "அேசாலா' தாவரத்ைத ேசகாித் , பாத்தி 
ஒன் க்கு ஐந்  கிேலா ேபாட ேவண் ம். இதன் லம், மண்ணில் உள்ள சத் கள், 
தண்ணீாில்கைரந்  அேசாலாவிற்கு எளிதாக கிைடக்கும். 15 நாட்களில் ஒ  பாத்தியில், 30 தல் 
50 கிேலா அேசாலா தயாராகி வி ம். ன்றில் ஒ  பங்கு அேசாலாைவ, பாத்திேலேய விட்  
விட் , மீதிைய அ வைட ெசய்யலாம். 
பத்  நாட்க க்கு ஒ  ைற, ஐந்  கிேலா ஞ்சாணம் கைரப்ப  நல்ல . ச்சித்ெதால்ைல 
வந்தால், ஐந்  மில்  ேவப்ெபண்ைணைய ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் கலந் , பாத்தியில் 
ெதளிக்கலாம். அேசாலா உற்பத்தி ேகாைட காலத்தில் குைறவாக ம், மைழக் காலத்தில் 
அதிகமாக ம் காணப்ப ம். அேசாலாைவ நம் ேதைவக்கு ஏற்ப, ட் ற்குள் சி  பாத்திரங்கள், 
ெதாட் களில் ைவத் ம் தயாாிக்கலாம். 
அேசாலாைவ உரமாக ம் பயன்ப த்த ம். ஒ  ஏக்கர் வய க்கு, இரண்  ெசன்ட் 
நாற்றங்கால் ேதைவப்ப ம். ஒ  ெசன்ட் நிலத்தில் பாத்தி கட் , 10 தல் 15 ெச.மீ., தண்ணீர் 
நிரப்பி, 10 தல் 15 கிேலா சாண ம், 100 கிராம் "சூப்பர் பாஸ்ேபட்' அல்ல  "ராக் பாஸ்ேபட்' 
ேபாட ேவண் ம். பின்னர், 8 தல் 10 கிேலா அேசாலாைவ இதில் ேபாட்டால், 15 நாட்களில் 80 

தல் 100 கிேலா அேசாலா வைர கிைடக்கும். 
இவ்வா  உற்பத்தி ெசய் ம் அேசாலாைவ, ெநற்பயிர் இட்ட ஒ  வாரத்தில், ஒ  ஏக்கர் ெநல் 
வய க்கு 200 கிேலா உரமாக ேபாடலாம். இ  20 தல் 25 நாட்களில் நன்கு வளர்ந் , ஒ  
ஏக்கர் நிலம் வ ம் பரவி வி ம். ெநற்பயிேரா  ேசர்த் ம், அேசாலாைவ வளர்க்கலாம். 
அேசாலாைவ ண் யிர் உரமாக பயன்ப த் வதால் 20 தல் 30 சத த உரச் ெசலைவ 



குைறக்க ம். கைள வளர்வ  கட் ப்ப த்தப்ப ம். நீராவி ஆவ ம் த க்கப்ப ம். 
அேசாலாவில் " க்னின்' மற் ம் நார்சத்  அதிகம் இ ப்பதால், கால்நைடகள், ேகாழி, பன்றி 
மற் ம் மீன்க க்கு உரமாக ெகா க்கலாம். அ வைட ெசய்த அேசாலாைவ, மாட் ச் 
சாணத்தின் வாசைன ேபாகும்வைர, தண்ணீாில் க வி, தவி  அல்ல  மாட்  தீவனத் டன் 1-1 
என்ற சத தத்தில் கலந்  ெகா க்க ேவண் ம். 
அேசாலைவ ஒ  பசுவிற்கு, இரண்  கிேலா வைர, தீவனமாக ெகா ப்பதால், 15 தல் 20 
சத தம் வைர பால் உற்பத்தி அதிகாிக்கும். ண்ணாக்கு ெசல  25 தல் 40 சத தம் வைர 
குைற ம். பா ன் தரம் அதிகாிப்ப  மற் மின்றி, கால்நைடகளின் ஆேராக்கியம் அதிகாித்  
வாழ்நா ம் அதிகாிக்கிற . 
அேசாலாைவ மா க க்கு நாள் ஒன் க்கு, ஒன்  தல் 15 கிேலா ம், இைறச்சிக் ேகாழி, 
வான்ேகாழிக க்கு 20 தல் 30 கிரா ம், ஆ க க்கு 300 தல் 500 கிரா ம், ெவண்பன்றிக்கு 
ஒன்றைர தல் இரண்  கிேலா ம், ய க்கு 100 கிரா ம் ெகா க்கலாம். இதில், ன்  சத த 
ெகா ப்  சத் ம், 14 தல் 15 சத த நார்சத் ம், 25 தல் 30 சத த ரதசத் ம், 45 தல் 50 
சத த மா ச் சத் ம் உள்ள . 
ஒ  கிேலா அேசாலா உற்பத்தி ெசய் ம் ெசல , மிக ம் குைற  என்பதால், தீவனச் ெசல  
ெவகுவாக குைற ம். விவசாயிகள் அேசாலா உற்பத்தியில் இறங்கினால், கால்நைட வளர்ப்ைப 
லாபகரமாக ெசய்ய ம். "விட்டமின் பி12' உ வாவதற்கு, ேதைவயான லப்ெபா ளாக, 
"பீட்டாகாேராட் ன்' உள்ள . அேசாலா கலந்த தீவனத்ைத தின்  வள ம் ேகாழியின் 

ட்ைடகைள சாப்பி வதால், மனிதர்க க்கும் கண் பார்ைவ நன்றாக ெதாி ம். இவ்வா  அவர் 
கூறினார். 
  
ெவங்காயம் விைல ழ்ச்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 06,2012,23:48 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாங்க ர் : ெபாங்க ர் வட்டாரத்தில், சின்ன ெவங்காயம் அ வைட ெசய்யப்ப கிற .  
ேகாைட காலம் வங்கி விட்டதால், ெவங்காயம் விைரவில் அ கும் வாய்ப் ள்ள . இதனால், 
அ வைட ெசய்த ெவங்காயத்ைத  
உடன யாக விற்க ேவண் ய சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ள . அ வைட சீசன் மற் ம் ெவளி ர் 
வரத்  அதிகாிப்  உள்ளிட்ட காரணங்களால், குைறந்த விைலக்ேக ேபாகிற . 
ஏற் மதி தரம் வாய்ந்த, தல் தர சின்ன ெவங்காயம் கிேலா 10 பாய்க்கு ெகாள் தல் 
ெசய்யப்ப கிற . கடந்த ஆண்  இேத சீசனில், கிேலா 25 பாய் வைர விற்பைனயான . 
ெசன்ற ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில், கடந்தாண்ைட விட இந்தாண்  சாகுப  ெசல  30 சத தம் 



வைர உயர்ந் ள்ள நிைலயில், ெகாள் தல் விைல சாிந் ள்ளதால், விவசாயிகள் கலக்கத்தில் 
உள்ளனர். வியாபாாிகள் கூ ைகயில், "கடந்தாண்  ஏற் மதி ெசய்யப்பட்டதால், உள் ர் 
மார்க்ெகட் ல் நல்ல விைல கிைடத்த . இந்தாண்  மேலசியா க்கு மட் ேம ஏற் மதி ஆர்டர் 
கிைடத் ள்ள . பிற நா க க்கு ஆர்டர் கிைடக்காத ; கர்நாடகாவில் இ ந்  சின்ன 
ெவங்காயம் வரத்  ஆகிய காரணங்களால், உள் ர் மார்க்ெகட் ல் விைல குைறந் ள்ள ,' 
என்றனர். 
 

ெவற்றிைல உற்பத்தி குைறவால் விைல உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 07,2012,02:32 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வாழப்பா  : வாழப்பா  பகுதியில், உற்பத்தி குைறவால் ெவற்றிைல விைல எதிர்பாராத 
அள க்கு உயர்ந் ள்ள .  
வாழப்பா  அ த்த திக்குட்ைட ஆைணம  அைண, பாப்பநாயக்கன்பட்  அைண பாசன 
பகுதிகள் மற் ம் கல்வராயன் மைலயில் உற்பத்தியாகும் ெவள்ளா , அ ற் மைலயில் 
உற்பத்தியாகும் வசிஷ்டநதி ஆற் ப்ப ைக கிராமங்களி ம், 5,000 ெஹக்ேடர் பரப்பள க்கு 
ெவற்றிைல பயிாிடப்பட் ள்ள . 
பாக்குத் ேதாப்பில் ஊ பயிராக ம், அகத்தி மற் ம் கல்யாண ங்ைக மர நிழ ல் ெகா க்கால் 
அைமத் ம், நீண்டகால பலன் த ம் பணப்பயிரான ெவற்றிைலைய விவசாயிகள் வி ம்பி 
சாகுப  ெசய்கின்றனர். ேசலம் கிழக்கு மாவட்டத்தில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் க ப் , ெவள்ைள 
(தாம் ல ரகம்) மற் ம் காஃபி ெகா  உயர் ரக ெவற்றிைலைய, வாழப்பா  அ த்த ெபாிய 
கி ஷ்ணா ரம் மற் ம் ேப ாி ள்ள தனியார் ெவற்றிைல கமிஷன் மண் க க்கு ெகாண்  
ெசன் , விவசாயிகள் விற்பைன ெசய்கின்றனர். 
விவசாயிகளிடம் ேநர யாக ெவற்றிைலைய ெகாள் தல் ெசய் ம் வியாபாாிகள், தரம் பிாித் , 
ேசலம், ெசன்ைன, ெசங்கற்பட் , காஞ்சி ரம், ம ராந்தகம், திண் வனம், கட ர், பண் ட் , 
ேகாயம் த் ர், தி ப் ர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்ேவ  பகுதிக க்கு மட் மின்றி, ச்ேசாி, 
ெபங்க , ைமசூ  உள்ளிட்ட ெவளி மாநிலங்க க்கு அ ப்பி வ கின்றனர். 
வாழப்பா  பகுதியில், ன்  மாதங்களாக க ைமயான பனிப்ெபாழி  ஏற்பட்டதால், 
ெவற்றிைல உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்  விற்பைனக்கு வரத்  குைறந்த . உள் ர் ேதைவக்ேக 
பற்றாக்குைற ஏற்பட்ட நிைலயில், அண்ைட மாநிலங்களி ம் கிராக்கி ஏற்பட்டதால், எதிர்பாராத 
அள க்கு விைல உயர்ந் ள்ள . 
இ  மாதங்க க்கு ன்வைர, 1,500 தல் 2,000 பாய் வைர விைலேபான ஏறக்குைறய, 6,000 



ெவற்றிைலகள் ெகாண்ட தரமான ஒ  ஒத்  உயர்ரக ெவற்றிைலக்கட் , தற்ேபா  
அதிகபட்சமாக, 4,000 பாய்க்கு விைலேபாகிற . 
ஒ  ஒத்  இரண்டாம் தர ெவற்றிைலக்கட் , 3,000 பாய் வைர ம், ன்றாம் தர கழிவிைன 
ெவற்றிைல கட் , 1,000 பாய்க்கும் விைலேபாகிற .  
உற்பத்தி பாதிப்பால் விவசாயிக ம், க ைமயான விைல உயர்வால் கர்ேவார்க ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். அதிக விைல ெகா த்  வாங்கி, ெவளிமாநிலங்க க்கு அ ப்ப 

யாததால், வியாபாாிக ம் தவித்  வ கின்றனர். 
சில தினங்களாக பனிப்ெபாழி  நின்றதால், மீண் ம் ெவற்றிைல உற்பத்தி அதிகாிக்கும் 
என்பதால், எதிர்வ ம் வாரத்தில் இ ந்  விைல ப ப்ப யாக குைற ம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
 

விவசாயிக க்கு விைலயில்லா ெநல், உ ந்  "மினி கிட்' திட்டம்: கெலக்டர் வக்கி ைவப்  
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கட ர் : "தாேன' யலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு விைலயில்லா ெநல், உ ந்  "மினி 
கிட்' வழங்கும் நிகழ்ச்சி ேநற்  கெலக்டர் காம் அ வலகத்தில் நடந்த . "தாேன' யலால் 
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு பல்ேவ  திட்டங்கைள தல்வர் அறிவித் ள்ளார். அதன்ப  
ெநல் மற் ம் உ ந்  விைலயில்லா "மினி கிட்'கள் ேவளாண்ைமத் ைற லம் 
வழங்கப்ப கிற . 
கட ர் மாவட்டத்தில் ெநல் விைலயில்லா "மினி கிட்'கள் 9000 ம் (ஒன்றின் மதிப்  650 பாய்) 
உ ந்  ஒ  லட்சத்  94 ஆயிரத்  324 சி தைளக ம் (ஒவ்ெவான் ம் 840 பாய்) 
வழங்கப்ப கிற . 
ெநல் விைலயில்லா "மினி கிட்'யில் ெநல் விைத 20 கிேலா, உயிர் உரம் 2 எண்கள், தாவர 

ச்சிக்ெகால்  500 மி. ., வழங்கப்ப ம். உ ந்  "மினி கிட்'யில் உ ந்  விைத 8 கிேலா ம், 
உயர் உரம் 2 பாக்ெகட் க ம் வழங்கப்ப ம். 
விைலயில்லா ெநல் மற் ம் உ ந்  "மினி கிட்' விவசாயிக க்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சியிைன 
கட ர் கூ தல் ஆட்சியர் மற் ம் திட்ட அ வலர் (தாேன யல் ம வாழ் ) ரராகவ ராவ் 

ன்னிைல வகித்தார். கெலக்டர் ராேஜந்திர ரத்  தைலைம தாங்கி விவசாயிக க்கு வழங்கி 
திட்டத்ைத ெதாடங்கி ைவத்தார். 
இந்த நிகழ்ச்சியில் ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் ராதாகி ஷ்ணன் மற் ம் ேவளாண்ைம 

ைண இயக்குனர் அேசாகன், உதவி இயக்குனர் இளவரசன், சப் கெலக்டர் கிரண்குராலா, 



பி.ஆர்.ஓ., தமிழ்ச்ெசல்வன் பங்ேகற்றனர். பின்னர் கெலக்டர் ராேஜந்திர ரத்  கூறியதாவ : 
"தாேன' யலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தங்கள் பகுதி வட்டார விாிவாக்க ைமயங்கைள 
அ கி சி தைளகள் ெபற்  மீண் ம் சாகுப  ெசய்  உண  தானிய உற்பத்தியிைன 
ெப க்கிட ேவண் ம். யலால் பயிர் பாதிக்கப்பட்  வி பட்ட விவசாயிகள் நிவாரணம் ேகட்  
ம  ெசய் ள்ளனர். ம க்கள் கிராம நிர்வாக அதிகாாிகளால் சாிபார்க்கப்பட்  உண்ைமயாக 
இ ந்தால் கண் ப்பாக நிவாரணம் வழங்கப்ப ம்' என்றார். 
 

தமிழகத்தில் .60 ேகா க்கு ப த்தி ேதக்கம் 
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ஆத் ர்: ெதாடர் விைல ழ்ச்சி மற் ம் மின்தைடயால் ப த்தி அரைவ பணிகள் 
பாதித் ள்ளதா ம், இ ப்  ைவத் ள்ள ப த்திைய, வியாபாாிகள் பணம் ெச த்தி எ த் ச் 
ெசல்லாததா ம், தமிழகம் வ ம், 110 கூட் ற  ேவளாண்ைம உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தில், 
ப த்தி ஏலத்ைத திடீெரன ரத்  ெசய் ள்ளனர். 
ேசலம், ஆத் ர், வி ப் ரம், கள்ளக்குறிச்சி, கட ர், ெபரம்ப ர், தி வண்ணாமைல, தர்ம ாி, 
கி ஷ்ணகிாி, ஈேரா , நாமக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ப த்தி, மஞ்சள் மற் ம் எண்ெணய் 
வித்  பயிர்கைள விவசாயிகள் பயிர் ெசய்  வ கின்றனர். அ வைட ெசய் ம் மஞ்சள், ப த்தி 
மற் ம் எண்ெணய் வித் கைள, தமிழகத்தில் உள்ள, 110 கூட் ற  ேவளாண்ைம விற்பைன 
ைமயம் மற் ம் தனியார் கமிஷன் மண் களில் நடக்கும் ஏலத்தில் விற்பைன ெசய்  
வ கின்றனர். 
இந்த ஆண்  ப த்தி விைளச்சல் குைறந்த ேபா ம், ெதாடர்ந்  விைல ழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ள . 
தமிழகத்தில் ெதாடர்மின்தைடயால், ப த்தி அரைவ பணிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ள . 
அதனால், விவசாயிகளிடம் ெகாள் தல் ெசய் , கூட் ற  ைமயங்களில் இ ப்  ைவத் ள்ள 
ப த்தி ட்ைடகைள, வியாபாாிகள் எ த்  ெசல்லாமல் உள்ளனர். இதில், ஆத் ர் 

ப்ேபட்ைட ேவளாண்ைம உற்பத்தியாளர்கள் கூட் ற  சங்கத்தில், ஐந்  வாரங்களாக நடந்த 
ப த்தி ஏலத்தில் ெகாள் தல் ெசய் ள்ள, 11 ேகா  பாய் மதிப்பிலான, 60 ஆயிரம் ப த்தி 

ட்ைடக ம், தி ச்ெசங்ேகாட் ல், 19 ேகா  பாய் மதிப் ள்ள ப த்தி ட்ைடக ம் இ ப்  
ைவக்கப்பட் ள்ள . 
ேசலம், நாமக்கல் மாவட்டத்தின், கூட் ற  விற்பைன ைமயங்களில் மட் ம், 60 ேகா  பாய்க்கு 
ேமலான ப த்தி இ ப்  உள்ளன. அதன் காரணமாக, கடந்த 2ம் ேததி, ெகாள் தல் ெசய் ம் 
ப த்தி ட்ைடகள் இ ப்  ைவக்க யாததால், ப த்தி ஏலத்ைத ரத்  ெசய்தனர். வ ம் 9ம் 



ேததி ஆத் ாில் நடக்கும் ப த்தி ஏலத்ைத ரத்  ெசய் ள்ளதாக, கூட் ற  தனி அ வலர் 
ராஜமாணிக்கம் ெதாிவித் ள்ளார். ேம ம், அைனத்  கூட் ற  ைமயங்களி ம், ப த்தி ஏலம் 
ரத்  ெசய் ள்ளதாக ம், தகவல் ெவளியாகி உள்ள . அதனால், விவசாய நிலத்தில் அ வைட 
ெசய்த ப த்திைய விற்பைன ெசய்ய யாமல் விவசாயிகள் பாிதவித்  வ கின்றனர். 
ஆத் ர் ேவளாண்ைம உற்பத்தியாளர்கள் கூட் ற  விற்பைன சங்க அ வலர்கள் கூறியதாவ : 
கடந்த 23ம் ேததி, ஆத் ாில் ைமயத்தில், 3.10 ேகா  பாய்க்கு வர்த்தகம் நடந்த . ஐந்  
வாரங்களில், விவசாயிகளிடம் ெகாள் தல் ெசய்  இ ப்  ைவத் ள்ள, 11 ேகா  பாய் 
மதிப்பிலான ப த்தி ட்ைடகைள, வியபாாிகள் பணம் ெச த்தி எ த்  ெசல்லாததால், 
ெதாடர்ந்  ஏலம் நடத்த யாத நிைல உள்ள . அதனால், இந்த வாரம், கூட் ற  சங்கங்களில், 
ப த்தி ஏலம் ரத்  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 

ெபசன்ட் நகர் கடற்கைரயில் 673 கிேலா கடல் ெகா  அவைர விைதகள் ேசகாிப்  
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ெசன்ைன :ெபசன்ட்நகர் அஷ்டலட்சுமி ேகாவில் பின் ற ள்ள கடற்கைரப் பகுதியி ந் , 673 
கிேலா, கடல் ெகா  அவைர விைதகள் ேநற்  ேசகாிக்கப்பட்டன. 
ெசன்ைன ெபசன்ட்நகர் அஷ்டலட்சுமி ேகாவில் பின் ற ள்ள கடற்கைரப் பகுதியில் 
காணப்ப ம், கடல் ெகா  அவைர தாவரம் கடல் மண் அாிப் கைள த த்  நி த் ம் தன்ைம 
வாய்ந்த . 
இந்த தாவர விைதகைள மற்ற கடேலாரப் பகுதிகளில் வி, வளர்ப்பதற்கு விைதகள் ேசமிப்  

காம் ேநற்  நடந்த . 
இந்நிகழ்ச்சிக்கு ட்ாீ ேபங்க் சுற் ச் சூழல் அறக்கட்டைள அைமப்பின் தைலவர் ல்ைலவனம், 
தைலைம வகித்தார். சுகா ேவைல வாய்ப்  ேசைவ ைமயம் இயக்குனர் சுகவனம், ேபராசிாியர் 
தமிழரசி, ச க ேசவகி கற்பகம் மற் ம் மகளிர் கு க்கள், ஆல்பா கல் ாி மாணவர்கள் உட்பட 
200 ேபர் கலந்  ெகாண்டனர். 
இந்த காமில் 673 கிேலா கடல் ெகா  அவைர விைதகள் ேசகாிக்கப்பட்டன. இவ்விைதகைளப் 
பதப்ப த்தி, ைறயாக ெபா ப்பணித் ைறயிடம் அ மதி ெபற்  நீலாங்கைர, ட் க்கா , 
மாமல்ல ரம் மற் ம் கடேலாரப் பகுதிகளில் விைதக்கப்பட ள்ளன. 
 
 



ங்ைகக்காய் விைல இறங்கு கம் 
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தமிழக ங்ைகக்காய் வரத்  ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் ல் அதிகாித் ள்ளதால், விைல 
இறங்கு கமாக உள்ள . 
ேதனி, ஒட்டன்சத்திரம், ெபரம்ப ர், திண் க்கல் பகுதிகளில் இ ந் ம், குஜராத், மகாராஷ் ரா 
உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில்  
இ ந் ம் ேகாயம்ேப க்கு ங்ைகக்காய் வரத்  உள்ள . 
தமிழகத்தில் ங்ைகக்காய் உற்பத்தி குைறவாக இ ந்த . இதனால் குஜராத், மகாராஷ் ரா 
மாநிலங்களில் இ ந்  ெகாண் வரப்பட்டதன் அ ப்பைடயில் விைல நிர்ணயிக்கப்பட் ந்த .  
நாள் ஒன் க்கு, 18 தல் 20 டன் வைரேய வரத்  இ ந்த . ேதைவ 200 டன்னாக இ ந்த .  
இதனால், ங்ைகக்காய் விைல க்கிக் ெகாண்  உயர்ந்த . கடந்த மாதம் கிேலா 85 பாய் 
வைர விற்கப்பட்ட . 
தமிழக ங்ைகக்காய் வரத்  வங்கி ள்ள . நாள் ஒன் க்கு, 40 டன் க்கும் குைறயாமல் 
வரத் ள்ளதால் கிேலா 55 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட . 
ெபரம்ப ர் மற் ம் க ர் பகுதியில் இ ந்  வரத்  வங்க ள்ளதால் விைல சாி ம் என்  
வியாபாாிகள் கூறினர்.  
ேகாயம்ேப  காய்கறி ெமாத்த வியாபாாி ச ந்தர ராஜன் கூ ைகயில், ""தற்ேபா  அதிகளவில் 

க்கள் த் ள்ளதால் ங்ைக வரத்  மார்க்ெகட் ற்கு அதிகாிக்கும். அ த்த த்த மாதங்களில் 
அதன் விைல கிேலா 10  

பாய்க்கு வந்  வி ம்,'' என்றார். 
 

ெசாட்  நீ க்கான விதி ைறகைள தளர்த்த ேவண் ம் : க ம்  விவசாயிகள் அரசுக்கு 

ேகாாிக்ைக 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 06,2012,21:27 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
க ம்  பயி க்கு ெசாட் நீர் பாசனம் அைமப்பதற்கான 100 சத த மானியம் வழங்குவதற்கான 
விதி ைறகைள அரசு தளர்த்த ேவண் ம் என விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர். 
தமிழகம் வ ம் பல லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் க ம்  பயிாிடப்ப கிற . இ வைர 



இரண்டைர அ  அகலக்கால் ைறயில் க ம்  பயிாிட்டனர். இதில் எந்த ேவைலக்கும் 
இயந்திரங்கைள பயன்ப த்த யா . 
ஆட்கைள நம்பிேய பயிர் ெசய்ய ேவண் ம். ஆட்கள் ேதைவையக் குைறக்க ஐந்த  அகலத்தில் 
கால் அைமத்  க ம்  பயிாி ம் ைற வந்த . இதில் கைள எ க்க மண் அைணக்க, அ வைட 
ெசய்ய இயந்திரங்கைள பயன்ப த்த ம். 
ேம ம் இம் ைறயில் ெசாட்  நீர் பாசன ைற பயன்ப த்தி குைறவான தண்ணீாில் அதிக 
மக‹ல் எ க்க ம். கடந்த தி. .க., ஆட்சியில் ெசாட் நீர் பாசனம் அைமக்க 65 சத த 
மானியம் அல்ல  ஏக்க க்கு 14 ஆயிரத்  500 எ  குைறேவா அந்த அளவில் மானியம் 
வழங்கப்பட்ட . ஏக்கர் ஒன் க்கு குைறந்த  50 ஆயிரம் பாய் ெசலவாகும். 

ச்ேசாி மாநிலத்தில் எந்தக் கட் ப்பா ம் இல்லாமல் 100 சத தம் மானியம் வழங்குவ  ேபால் 
தமிழகத்தி ம் வழங்க ேவண் ெமன ேகாாிக்ைக வி த்தனர். அ.தி. .க., ஆட்சிக்கு வந்த டன் 
க ம்பில் ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்க 100 சத தம் மானியம் வழங்கப்ப ம் என தல்வர் 
ெஜயல தா கூறினார். 
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியைடந்தனர். ஆனால், விதி ைறகளால் மகிழ்ச்சி நீ க்காமல் ேபான . 
விவசாயி ெபயாில் பட்டா இ க்க ேவண் ம். கூட்  பட்டாவாக இ க்கக் கூடா . சி  விவசாயி 
என தாசில்தார் சான்  ேதைவ. குத்தைக நிலமாக இ ந்தால் 10 ஆண்  குத்தைக பதி  ெசய்ய 
ேவண் ம். 
ஒ  ஆழ் ைள கிண  இ ந்தால் குைறந்த  ஒன்றைர ஏக்க க்கும் அதிக பட்சமாக ஐந்  ஏக்கர் 
வைர மானியம் வழங்கப்ப ம் என விதி ைறகைள விதித் ள்ள . 
ஒ  ஏக்க க்கு தரமான நி வனம் லம் ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்க ேவண் ெமன்றால் 
குைறந்த  50 ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவாகும். 
ஆனால் அரசு 100 சத த மானியம் என ஒ  ஏக்க க்கு 20 ஆயிரம் பாய் மட் ேம மானியமாக 
வழங்குகிற . ெசம்ைம க ம்  சாகுப  ைறயில் பயிர் ெசய்தால் மட் ேம மானியம் கிைடக்கும். 
ஒ ப்ப  க ம்  கரைணைய நாற்றாக உ வாக்கி ஐந்  அ  அகலக்கா ல் இரண்ட  
இைடெவளியில் ஒ  நாற்  ந வேத ெசம்ைமக் க ம்  சாகுப யாகும். இம் ைறயில் 20 ேபர் 
கு வாக பயிர் ெசய்ய ேவண் ம். 

தியதாக வந் ள்ள இம் ைறயில் பயிர் ெசய்ய விவசாயிகள் அச்சப்ப வதால் ெசாட் நீர் 
பாசனத்திற்கு மானியம் ெபற யாத நிைல உள்ள . கடந்த ஆட்சியில் ெசாட் நீர் 
நி வனங்க க்கு 20 ேகா  பாய்க்கு ேமல் மானியத் ெதாைக அரசிடம் இ ந்  
வரேவண் ள்ள . 
இதனால் அந்த நி வனங்கள் தியதாக ெசாட் நீர் அைமக்க ஆர்வம் காட்டவில்ைல. தற்ேபா  
அறிவித் ள்ள ைறயி ம் பல்ேவ  சிக்கல்கள் உள்ளன. இவற்ைற எளிைம ப த்த ேவண் ம். 



ச்ேசாி மாநிலம் ேபால் எந்த கட் பா ம் இல்லாமல்  சத த மானியம் வழங்கினால் 
மட் ேம விவசாயிகள் ெசாட் நீர் பாசனம் அைமக்க ஆர்வம் காட் வார்கள். 
 

விைத கிராம திட்டத்தில் விவசாயிக க்கு பயிற்சி 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாள்ளாச்சி : ெபாள்ளாச்சி அ த்த மாக்கினாம்பட் யில் விைத கிராம திட்டத்தின் கீழ் 
விவசாயிக க்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட . 
ெபாள்ளாச்சி ெதற்கு ஒன்றிய ேவளாண் ைற சார்பில் மாக்கினாம்பட் யில் விைத கிராம 
திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிக க்கான பயிற்சி காமில் ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் 
(ெபா ப் ) நிர்மலா வரேவற்றார். மாக்கினாம்பட்  ஊராட்சி தைலவர் அழகிாிராஜ் ன்னிைல 
வகித்தார். 
ெதற்கு ஒன்றிய தைலவர் உமாமேகஸ்வாி, ஒன்றிய க ன்சிலர் கங்காதரன், ேசால 
பாைளயம் ஊராட்சி தைலவர் கி ஷ்ண ர்த்தி, பாசன சங்க தைலவர் நாகராஜன் ஆகிேயார் 
ேபசினர். 
விவசாயிகள் தரமான விைதகைள உற்பத்தி ெசய் ம் திறைன வளர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
விவசாயத்திற்கு அஸ்திவாரமாக இ ப்ப  விைத. அதனால், விவசாயிகள் சான்றிதழ்  
ெசய்யப்பட்ட விைதகைள கவனித்  வாங்க ேவண் ம்.  
தரமான விைத விவசாயத்தின் உற்பத்திைய ம், விவசாயிகளின் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
உயர்வைடய ெசய் ம் என்  பயிற்சி காமில் ெதாிவிக்கப்பட்ட . 
விைத விைதப்  தல் அ வைட வைரயிலான ெதாழில் ட்ப ஆேலாசைனகைள விைத சான்  
அ வலர் மகா ங்கம் ெதாிவித்தார். உதவி ேவளாண்ைம அ வலர் அேசாகன் நன்றி கூறினார். 
 

விவசாயிக க்கு மானிய திட்டங்கள்: ேவளாண் ைற தகவல் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாள்ளாச்சி : ெபாள்ளாச்சி ெதற்கு ஒன்றியத்தில் நீர்வள மற் ம் நிலவள திட்டத்தின் கீழ் 
விவசாயிக க்கு மானிய திட்டங்கள் வழங்கப்ப கிற . 
ேவளாண் உதவி இயக்குனர் 



(ெபா ப் ) நிர்மலா அறிக்ைக: ெபாள் ளாச்சி ெதற்கு வட்டாரத்தில் நீர்வள மற் ம் நிலவள 
திட்டத்தின் கீழ் விவசாய மானிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட் ள்ள . பாலா  மற் ம் ஆழியா  
ப ைக விவசாயிக க்கு ெசயல்விளக்க திடல் அைமக்க ஒ  ெஹக்ட க்கு மக்காச்ேசாள விைத, 
ஒ  ெஹக்ட க்கு பயி  வைககள் வழங்கப்ப கிற . 
ேம ம், பய  வைக விைதப்  க விகள், சில்பா ன் ைற மண்  உர உற்பத்தி, 
விைசத்ெதளிப்பான், ைகத்ெதளிப்பான் மற் ம் பண்ைண கழி கைள மட்க ைவத்  உரமாக்கும் 
திட்டங்க க்கு மானியம் வழங்கப்ப கிற . 
விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தில் பயன்ெபற ேவளாண் உதவி இயக்குனர் அ வலகத்ைத ெதாடர்  
ெகாண்  சந்ேதகங்கைள நிவர்த்தி ெசய்  ெகாள்ளலாம். அந்தந்த பகுதி உதவி ேவளாண் 
அ வலர்கைள ம் ெதாடர்  ெகாண்  திட்டங்கைள ெதாிந்  ெகாள்ளலாம். 
 

" ன்  மாதங்க க்கு ேதங்காய் விைல ஏறா ' 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 06,2012,23:48 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைவ : "ேதங்காய் விைல, அ த்த ன்  மாதங்க க்கு எந்த மாற்றம் இல்லாமல், சீராக 
இ க்கும்' என, தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலயின், ேவளாண்ைம மற் ம் ஊரக ேமம்பாட்  
ஆய்  ைமயம் ெதாிவித் ள்ள . 
தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைல அறிக்ைக: 
ேவளாண்ைம மற் ம் ஊரக ேமம்பாட்  ஆய்  ைமயத்தில் இயங்கி வ ம், ேதசிய ேவளாண் 

ைமத் திட்டத்தின் உள்நாட்  மற் ம் ஏற் மதி சந்ைதத் தகவல் ைமயம், ெபாள்ளாச்சி 
ேதங்காய் விைலகைள ஆய்  ெசய்த . தமிழகத்தில் ேதங்காய்களின் ேதைவ குைறவாக 
உள்ளதால், விைல ம் இறங்கு கத்தில் உள்ள . 
தமிழகத்தில் 2008-09ம் ஆண்  3.42 மில் யன் டன்களாக இ ந்த உற்பத்தி, 2009-10ம் ஆண்  
3.69 டன்களாக அதிகாித்த . இந்தாண்  இந்தியாவின் ெகாப்பைர உற்பத்தி 10.5 லட்சம் டன்கள் 
வைர எட்டலாம். இதில், தமிழகத்தின் பங்கு 40 சத தமாக உள்ளதால், ேதங்காய் இ ப் ம் 
அதிகமாக உள்ள . 
கடந்த ஆண் , ெபாள்ளாச்சி சந்ைதயில் கிேலா 13 பாயாக இ ந்த ேதங்காய் விைல, உற்பத்தி 
அதிகாிப்பால், தற்ேபா  ஒன்ப  பாயாக குைறந் ள்ள . ெபாள்ளாச்சி தவிர மற்ற சந்ைதகளில் 
விவசாயிகள் ெப ம் விைல இைத விட குைறவாகேவ இ க்கும். 
கடந்த ஏப்ரல்,ேம மாதங்களில், காய் ஒன் க்கு 10 பாயாக இ ந்த , தற்ேபா  5-7 பாயாக 
உள்ள . ேகாைட காலத்தில் ேதங்காய் உற்பத்தி அதிகமாகும் என்பதால், அ த்த ன்  



மாதங்க க்கு விைல மாற்றம் இ க்கா .  
ெதாழிற்சாைலத் ேதைவகள் இல்லாத , பாமாயி ன் விைல சாி , ெதாடர் மின்ெவட்டால் 
ேதங்காய் எண்ெணய் விைல ம் அதிகாிக்கா . எனேவ, விவசாயிகள் அ வைட ெசய்த 
ேதங்காய்கைள, இ ப்  ைவக்காமல் விற்கலாம், என பாிந் ைரக்கப்ப கிற .இவ்வா , 
அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .. 
 

ேதங்காய் பறிக்க தைட: விைல உய ம் வைர காத்தி க்க  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 06,2012,23:27 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ராமநாத ரம் :ராமநாத ரம் மாவட்டத்தில் விைல உய ம் வைர ேதங்காய்கைள பறிப்பதில்ைல, 
என ெதன்ைன விவசாயிகள்  எ த் ள்ளனர். 
ராமநாத ரத்தில் ெதன்ைன விவசாயிகள் சங்க கூட்டம் மாவட்ட தைலவர் ெசல்லத் ைர 
அப் ல்லா தைலைமயில் நடந்த . விவசாயிகள் சங்க மாநிலக்கு  உ ப்பினர் ஞானவாசகம், 
மாவட்ட ெசயலாளர் தனிக்ெகா  ன்னிைல வகித்தனர்.  
விைல உய ம் வைர ேதங்காய்கைள பறிக்க ேவண்டாம், உாித்த ேதங்காய்கைள கிேலா 22க்கு 
அரசு, விவசாயிகளிடம் ேநர யாக ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம், உரம் விைல உயர்ைவ ரத்  
ேவண் ம் ஆகிய தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. 
 

 

பதனீர் விைல உயர்ந்த  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 06,2012,21:36 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வில் த் ர் : பைன ெதாழிலாளர் கூட் ற  சங்கங்கள் லம் விற்கப்ப ம், பாக்ெகட் 

பதனீர் விைல அதிகாித் ள்ள . 
.6க்கு விற்ற 200 மி. ., பாக்ெகட் . ஏழான . 
வில் த் ர் பகுதியில் பதனீர் சீசன் ஆரம்பித் ள்ளதால், இைத பைன ெதாழிலாளர் 

கூட் ற  சங்கங்களில் விவசாயிகள் ெகா த்  வ கின்றனர். இங்கு பதப்ப த்தி பா தீன் 
கவாில் பாக்ெகட் ெசய்  விற்கின்றனர்.  



வில் த் ாில் ம ைர, வி நகர், திண் க்கல், மாவட்ட பைன ெவல்ல கூட் ற  
விற்பைன சங்கங்கங்கள், கடந்தாண்  வைர 200 மி. ., பதனீைர .ஆ க்கு விற்ற .  
தற்ேபா  ஒ  பாய் அதிகாித் , . ஏ  க்கு விற்கிற . 
கூட் ற  சங்க ஊழியர் ஒ வர் கூறியதாவ : கூ  உயர்ந்ததால் இதன் விைலைய உயர்த்த 
ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள , என்றார். 
 

 


